
Modificari legislative – Venituri obtinute in anul 2018 din 
dividende sau din alte surse 

Ce trebuie sa stii daca incasezi dividende in anul 2018? Dar daca obtii 
venituri pe persoana fizica? 

 

Antreprenorii care retrag in anul 2018 dividende din profitul realizat in anii precedenti, trebuie sa 

cunoasca urmatoarele aspecte: 

● Valoarea dividendelor ce urmeaza a fi repartizate trebuie sa fie aprobata de catre             

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA). Aprobarea repartizarii presupune intocmirea         

unei  Decizii de repartizare a dividendelor, aprobata si semnata de toti actionarii. 

● Stabilirea modalitatii de plata a dividendelor (cash/banca sau in mai multe transe).            

Stabilirea modalitatii de plata presupune intocmirea unui “Stat de plata” sau mai multe             

in functie de hotararea AGA. 

● Depunerea declaratiei prin care se stabileste impozitul de plata (impozitul este retinut            

la sursa si reprezinta 5% din valoarea dividendelor brute). 

● Depunerea DECLARATIEI UNICE de catre persoanele fizice care au realizat sau urmeaza            

sa realizeze in cursul anului 2018 venituri cumulate din dividende ce depasesc plafonul             

de 22.800 lei (12 salarii minime brute pe tara) pentru a achita contributia la sanatate               

obligatorie (10% din 22.800 lei=2.280 lei).  

Declaratia unica se depune in termen de 30 de zile de la incasarea dividendelor, iar contributia la                 

sanatate se achita pana la data de 15.03.2019. 

Daca contributia la sanatate se achita pana pe 15.12.2018, primiti o bonificatie de 5% (achitati mai putin                 

cu 5%, adica 2.280 lei-5%*2.280 lei=2.166 lei). 

Noutate : 

Incepand cu data de 15.07.2018, societatile infiintate in baza Legii nr.31/1990 pot sa distribuie 

trimestrial dividende pe baza situatiilor financiar intermediare (momentan nu au fost publicate situatiile 

financiare intemediare, iar pana cand nu sunt publicate, nu se pot distribui dividendele profitul realizat 

in anul 2018). 



“Repartizarea trimestriala a profitului catre actionari sau asociati se poate efectua optional, in cursul 

exercitiului financiar, in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri 

reportate si sumele retrase din rezervele disponibile in acest scop, din care se scad pierderile reportate 

si sumele depuse in rezerve”. 

“Regularizarea sumelor repartizate in cursul anului se face dupa aprobarea situatiilor financiar anuale, 

iar dividendele repartizate si platite in plus in cursul anului se restituie in termen de 60 de zile de la data 

aprobarii situatiilor financiar anuale.” 

Persoanele fizice care realizeaza venituri in anul 2018 din dividende/chirii/ activitati agricole, silvicultura             

si piscicultura, investitii, drepturi de proprietate intelectuala etc. au obligatia sa depuna DECLARATIA             

UNICA pe baza careia se calculeaza impozitul, contributia la sanatate si contributia la pensii, dupa caz. 

 

 

 

 

Ne dorim să fiţi mereu informaţi cu privire la noutăţile şi modificările legislative ce au impact asupra                 

activităţii dumneavoastră. 

Vă stăm la dispoziţie pentru clarificarea eventualelor întrebări. 
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